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به نام نغمه سرای هستی
به وسعت واژه تا کرانه های تکلم

آن دل که پریشان شود از ناله بلبل
بر دامنش آویز که با وی خبری هست

عرفی شیرازی

اگــر شــعر از زمیــن بــه آســمان رســید، موســیقی از آســمان بــه زمیــن آمــد. موســیقی 
ــات،  ــای کلم ــون عص ــیقی چ ــزل. موس ــم من ــت و ه ــم راه اس ــرق، ه ــل مش ــرای اه ب
خاموشــان را از نیــِل هــر عبارتــی به آن ســوی ســاحل می بــرد؛ خاصــه بــرای مــا ایرانیان 

ــم. ــات خــود برگزیده ای ــردِن حی ــد ک ــرای رفتارمن ــه موســیقی را ب ک
همیــن گزینــش بــرای مــا انگیــزه ای شــد تــا خالف آمــِد روزگار، بگوییــم در ایــن دیــار، 
برپاخاســتن دشــوار نیســت، پایــداری مهــم اســت. چهارمیــن ســال پایــداری وظیفه ای 
بــه نــام »موســیقی مــا« همیــن ســاعت اســت کــه َحــِوّل حالنــا...! موســیقی مــا صرفــًا 
موســیقی نیســت، مضمونــی هارمونیــک نیســت، بلکــه هزار ویــک شــِب ِخرد و ســنت و 

فرهنــگ مــا ایرانیــان اســت.
موســیقی یعنی حافظــه تاریخــی مردم مــا، چــه در بــزم و چــه در رزم، چــه در شــوق و چه 
انــدوه، چــه مــرگ و چــه زندگــی. ایــن موســیقی اســت کــه کلمــات را بــرای پایــداری در 
عشــق کــوک می کنــد؛ کوکــی کــه بــاردار همــه کرانه هــای تاریــخ و تمــدن ایران زمیــن 

ماســت.
مــا می خواهیــم شــادمانی بی ســبِب ایــن صبــح و شــام را بــا ســبِب روشــن بــه جهانیــان 
بنماییــم؛ حتمــاً در حد تــوان و ُوســع خویش، آن هم دســت بــر زانــوی خویش... خاســتن! 

چهــار ســال پایــداری در راه پنــدار تغــزل و تکلــم و آوای نور.
تــا امشــِب جلیــل کــه جهــان بــرای شــنیدن نــام بــزرگان مــا گــوش مهیا کــرده اســت، 
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بســیارا در ایــن بــوم و بـَـِر باالبلنــد بــه زاویــه رفتــه و خامــوش به 
حاشــیه نشســته اند و موســم آن رســیده کــه راز امیــد و آزادی و عشــق را بــر مــال کنیــم. 
ادای دیــن نســبت بــه اســتاداِن اســتواری کــه مــا هــم پایــداری را از آنهــا آموخته ایــم. او 
کــه می توانــد اســتوار عمــل کنــد، بایــد از خاموشــی و حصــِر هارمونــی بــه درآیــد، آزاد؛ 

ــردد.  ــته تر گ ــدرش دانس و ق
»موســیقی مــا« در چهارمین ســپیده دم خــود و در آغــازگاِه شــاِم امشــب، به شــادمانی از 
شــما نــام می بــرد تــا ســحرزادگاِن آینــده بداننــد کــه موســیقی از آســمان به زمیــن آمد 

تــا هــم راه باشــد و هــم منــزل.
و مــا، »موســیقی مــا« آمــده اســت تــا ایــن میــراث کهــن فرهنگــی را، راه بــه راه و منــزل 
بــه منــزل و ســینه بــه ســینه در جــاِن همــه دل دادگاِن بــه ایــن هنــر، حفــظ نمایــد. بــه 

ــزرگ! ــن ب ــعت ایران زمی وس
شاهرخ تویسرکانی 
دبیر ستاد برگزاری چهارمین جشن ساالنه موسیقی ما



 جشــن ســاالنه موســیقی ما«»
 و ایــده برگــزاری آن از کجــا آمــده و
چــه اهدافــی را دنبــال می کنــد؟

از چه کسانی در »جشن 
موسیقی ما« تقدیر 

می شود؟ نامزدها و برنده های 
این مراسم چه کسانی هستند 

و چگونه انتخاب می شوند؟

مکانیزم نظرسنجی 
 »موسیقی ما«

به چه شکلی است؟

»موســیقی مــا« هرســاله بــا تکیــه بــر جلســات 
ــت اندرکاران  ــی از دس ــا جمع ــورتی ب ــدد مش متع
زبــده موســیقی، دو یــا ســه تــن از پیشکســوتان 
اثرگــذار تاریــخ موســیقی ایــران را گلچیــن کرده 
و در جشــن خــود بــا ســاخت و پخــش مســتندی 
کوتــاه از زندگی ایــن بزرگــواران و اهــدای تندیس 
و لــوح یادبــود، از یــک عمــر فعالیــت هنــری آنها 
تقدیــر می کنــد. همچنیــن برگزیدگان موســیقی 
ســال گذشــته نیــز -کــه در جریــان نظرســنجی 
ــده اند- در  ــاب ش ــا« انتخ ــیقی م ــزرگ »موس ب
ایــن مراســم معرفــی شــده و از آنهــا قدردانــی به 

ــد. ــل می آی عم

نظرســنجی ســاالنه »موســیقی مــا« هــر ســال در 
دو شــاخه مردمــی و کارشناســی برگــزار می شــود 
تــا برترین هــای موســیقی ایران در ســال گذشــته 
ــات  ــا و تک قطع ــه آلبوم ه ــوند. کلی ــخص ش مش
ــی اول  ــازه زمان موســیقی و عوامــل آنهــا کــه در ب
فروردیــن تــا 30 اســفند 1395 بــا مجوز رســمی از 
دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
شــماره ثبــت کتابخانه ملی منتشــر شــده باشــند، 

ــن نظرســنجی شــرکت داده می شــوند. در ای

ــوان  ــت عن ــددی تح ــم های متع ــاله مراس هرس
»Annual Music Awards« )جوایــز ســاالنه 
ــود  ــزار می ش ــا برگ ــر دنی ــیقی( در سراس موس
کــه در آنهــا، آثــار و هنرمنــدان موســیقی 
ســال گذشــته بررســی شــده و در نهایــت، 
برگزیــدگان بــا اهــدای جوایــزی تحســین 
می شــوند. شــاخص ترین ایــن مراســم در 
ســینما »اســکار«، »فســتیوال کــن«، »فســتیوال 
ونیــز«، »بَفتــا« و... و در موســیقی »گرمــی«، 
ــینمای  ــتند. در س ــی.وی« و... هس ــز ام.ت »جوای
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــم های زی ــز مراس ــران نی ای
برگــزار می شــود کــه جشــنواره موســیقی 
فجــر )در میــان جشــنواره های دولتــی( و 
ــان  ــظ )در می ــا حاف ــر ی ــای تصوی ــن دنی جش
ــن  ــن جش ــی( و همچنی ــنواه های خصوص جش
ــتند. ــا هس ــاخص ترین آنه ــینما از ش ــه س خان

در موســیقی ایــران امــا برگــزاری چنیــن 
ــته  ــابقه نداش ــی س ــش خصوص ــمی در بخ مراس
و »جشــن ســاالنه موســیقی مــا« اولیــن و تنهــا 
نمونــه از ایــن دســت اســت. هــدف اولیــه جشــن 
موســیقی مــا نیــز بــا توجــه بــه فرهنــگ غنــی 
ــه  ــی ک ــه محدودیت های ــی و البت ــیقی ایران موس
ــود  ــه وج ــن زمان ــر در ای ــر فاخ ــن هن ــرای ای ب
ــیقی  ــی موس ــی اهال ــی و همدل دارد، گردهمای
ایــران بــا هــر ژانــر کاری بــه بهانــه تقدیــر از آثار 
ــت. ــته اس ــال گذش ــده در س ــاخص منتشرش ش
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رأی دهندگان نظرسنجی 
موسیقی ما چه کسانی هستند؟

در شــاخه مردمی نظرســنجی ســاالنه »موســیقی 
ــیقی  ــدان موس ــایت و عالقه من ــران س ــا«، کارب م
نظــر خــود در مــورد رشــته های مختلــف 
ــش از  ــت بی ــد. ثب ــالم می کنن ــنجی را اع نظرس
300 هــزار رأی کاربــران ثبت نــام شــده در ســایت 
ــه  ــی ک ــد ابهامات ــال می توان ــنجی امس در نظرس
ــد  ــود آی ــه وج ــه ب ــن زمین ــت در ای ــن اس ممک
ــه  ــک جامع ــاً در ی ــه طبع ــد. چراک ــرف کن را برط
ــا و  ــد خط ــتردگی، درص ــن گس ــا ای ــاری ب آم

تقلب هــای احتمالــی کاهــش می یابــد.
در شــاخه کارشناســی نیــز بــرای بیــش از 300 نفر 
ــران  ــیقی ای ــن موس ــان و متخصصی از کارشناس
ــال  ــنجی ارس ــوص نظرس ــای مخص دفترچه ه
می شــود کــه در آن رشــته های مختلــف و 
ــه دلیــل  ــا مبــادا ب گزینه هــای آنهــا قــرار دارد ت
فراموشــی و... گزینــه ای از قلــم بیفتد. لیســت این 
کارشناســان در این بروشــور قید شــده اســت. در 
نهایــت، آرای هنرمنــدان و کارشناســان شــمرده 
شــده و در هــر رشــته، 5 گزینــه ای که بیشــترین 
ــه خــود اختصــاص داده باشــند، به عنــوان  آرا را ب
ــکان نامزدهــای دریافــت تندیــس معرفــی می شــوند. ــه ام ــت ک ــی اس ــر کس ــک کمت بدون ش

ــال را  ــده در س ــار منتشرش ــه آث ــنیدن کلی ش
ــق و  ــأله، داوری دقی ــن مس ــد و همی ــته باش داش
موشــکافانه آثــار را دشــوار می ســازد. بــه همیــن 
ــا  ــیقی م ــنجی موس ــدگان نظرس ــل، برگزی دلی
در رشــته های مختلــف، لزومــاً بهترین هــای 
موســیقی در ســال گذشــته نیســتند و همان طور 
ــد، برآینــد  ــوان »نظرســنجی« برمی آی کــه از عن
ــار  ــورد آث ــردم در م ــان و م ــرات کارشناس نظ

 نظرسنجی یا داوری؟
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 چند نکته مهم

»موســیقی مــا« کوچک تریــن نقشــی 
در انتخــاب نامزدهــا و برنده هــای 
ــا،  ــدارد و تنه ــون ن ــته های گوناگ رش
مجــرِی طــرح نظرســنجی اســت. 
همچنیــن بــرای جلوگیــری از شــک و 
ــالمت  ــت از آرا و س ــه صیان ــبهاتی در زمین ش
نظرســنجی، آرای مردمــی و کارشناســی در 
اختیــار کســانی کــه در ایــن زمینــه ابهاماتــی 

دارند، قرار خواهد گرفت.

ــر  ــته های »ناش ــدگان رش برگزی
ــال 95« و  ــیقی در س برگزیده موس
ر  ا ت گذ کنســر « همچنیــن 
برگزیــده ســال 95« توســط 
رأی گیــری اعضــای مجمــع صنفی 
ناشــران موســیقی و تولیدکننــدگان آثــار 

شنیداری انتخاب شده اند.

از آنجــا کــه انتخــاب نوازنــدگان 
برگزیــده ســال، مســتلزم 
د  قیــق عملکــر ســی د ر بر
مــی  تما ر  د ن  گا نــد ز ا نو
ــوده و  ــا ب ــرت ها و آلبوم ه کنس
بایــد بــه تفکیــک، در ســازهای مختلــف 
ــه همــراه  بررســی شــود تــا نتیجــه درســتی ب
ــن های  ــزاری جش ــتاد برگ ــد، س ــته باش داش
ــن  ــومین دوره ای ــا از س ــیقی م ــاالنه موس س
ــه  ــیقی ب ــی موس ــا اهال ــورت ب ــم، در مش مراس
نتخــاب  ایــن جمع بنــدی رســید کــه ا
ــه  ــی ک ــه روش ــال -ب ــده س ــدگان برگزی نوازن
ــد-  ــام می ش ــنجی انج ــن نظرس ــر در ای پیش ت
روش دقیقــی نیســت و نیازمنــد برگــزاری یــک 
فســتیوال جداگانــه در زمینــه نوازندگــی 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــف اس ــازهای مختل س
ــن  ــد در ای ــا ش ــدد، بن ــورت های متع ــی مش ط
ــدگان  ــدادی از نوازن ــاله از تع ــر س ــم، ه مراس

پیشکسوت و قدیمی تقدیر به عمل آید.

ــدگان  ــه انتخــاب و معرفــی برگزی منتشرشــده ب
منجــر می شــود.

مــردم و کارشناســان موســیقی از میان آثــاری که 
در ســال گذشــته شــنیده اند و نظرشــان را جلــب 
کــرده، برگزیــدگان خــود را مشــخص می کننــد و 
لزومــی نــدارد کــه کلیــه آثــار را شــنیده باشــند. 
ــا  ــر ی ــاره اث ــی درب ــه خاص ــر عالق ــاً اگ قاعدت
هنرمنــد خاصــی وجود داشــته باشــد، حتمــاً این 

ــت. ــیده اس ــان رس ــه گوش ش ــار ب آث

۷



در شاخه کارشناسی نظرسنجی 
»چهارمین جشن ساالنه موسیقی ما« 

بیش از 220 نفر از اساتید و کارشناسان 
موسیقی شرکت کرده اند که نتیجه 

نظرات آنها منجر به انتخاب برگزیدگان 
رشته های مختلف شده است. اسامی 

این بزرگواران به ترتیب حروف الفبا به 
شرح زیر است.

افشین مقدم )شاعر و ترانه سرا(

اکبر آزاد )شاعر و ترانه سرا(

امید نعمتی )خواننده و ترانه سرای گروه پالت(

امیر ارجینی )شاعر و ترانه سرا(

امیر بهاری )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

امیر جمال فرد )تنظیم کننده پاپ(

امیر عظیمی )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ویلون(

امیر علیزاده )تنظیم کننده موسیقی پاپ(

امیر یگانه )خواننده، آهنگساز و ترانه سرای پاپ(

امیرحسین اهلل وردی )ناشر و تهیه کننده(

امیرحسین سمیعی )آهنگساز پاپ(

امیرعباس گالب )خواننده پاپ(

امیرعلی بهادری )آهنگساز پاپ(

امین قباد )آهنگساز پاپ(

اهورا ایمان )شاعر و ترانه سرا(

آیین مشکاتیان )نوازنده تمبک(

بابک جهانبخش )خواننده و آهنگساز پاپ(

بابک چمن آرا )ناشر و تهیه کننده(

بابک ریاحی پور )نوازنده باس(

بابک صفرنژاد )نوازنده هارمونیکا(

بهرام دهقانیار )آهنگساز و نوازنده پیانو(

بهرخ شورورزی )خواننده موسیقی ایرانی(

بهروز صفاریان )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

بهزاد عبدی )آهنگساز و تنظیم کننده(

بهنام ابوالقاسم )تنظیم کننده و نوازنده پیانو(

بهنام بانی )خواننده پاپ(

بهنام کریمی )آهنگساز پاپ(

پاشا هنجنی )نوازنده نی(

پدرام درخشانی )آهنگساز و نوازنده سنتور(

پدرام کشتکار )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

پرویز براتی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

ابوالفضل صادقی نژاد )آهنگساز و نوازنده سنتور(

آتنا اشتیاقی )نوازنده ویلنسل(

احسان حق شناس )خواننده پاپ(

احسان نی زن )نوازنده و آهنگساز(

اُرد انزابی پور )مهندس صدا(

اردوان انزابی پور )خواننده، آهنگساز و نوازنده(

آرش پاکزاد )مهندس صدا(

آرش سعیدی )نوازنده باس(

آرش نصیری )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

آرمان گرشاسبی )خواننده گروه چارتار(

آرمین قیطاسی )نوازنده فلوت(

آرون حسینی )تنظیم کننده پاپ(

آریا عظیمی نژاد )آهنگساز و نوازنده(

آزاد میرزاپور )نوازنده تار(

اشکان آبرون )نوازنده و تنظیم کننده(

اشکان دباغ )آهنگساز پاپ(

اشکان کمانگری )خواننده سنتی(

افشین معصومی )ناشر و تهیه کننده(
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پروین بهمنی )خواننده و پژوهشگر موسیقی(

پری ملکی )خواننده و مدرس موسیقی ایرانی(

پوریا اخواص )خواننده موسیقی ایرانی(

پوریا حیدری )آهنگساز، خواننده و تنظیم کننده پاپ(

پویا سرایی )آهنگساز و نوازنده سنتی(

پویا نیک پور )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده پیانو(

پیام صالحی )خواننده پاپ(

پیتر سلیمانی پور )آهنگساز و نوازنده(

پیمان یزدانیان )آهنگساز و نوازنده پیانو(

تورج شعبانخانی )آهنگساز پاپ(

تینا جامه گرمی )نوازنده ویلون(

جلیل عندلیبی )آهنگساز و نوازنده سنتور(

حامد برادران )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

حامد عسکری )شاعر و ترانه سرا(

حامد همایون )خواننده پاپ(

حجت اشرف زاده )خواننده(

حریر شریعت زاده )نوازنده پیانو(

حسام اینانلو )نوازنده کمانچه(

حسام گرشاسبی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

حسام الدین سراج )خواننده موسیقی ایرانی(

حسن علیشیری )شاعر و ترانه سرا(

حسن عمیدی )معاون برنامه ریزی و توسعه هنری بنیاد 

رودکی(

حسین توتونچیان )ناشر و تهیه کننده(

حسین رضایی نیا )نوازنده دف(

حسین سلیمی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

حسین علیشاپور )خواننده موسیقی ایرانی(

حسین غیاثی )شاعر و ترانه سرا(

حمزه یگانه )آهنگساز و نوازنده پیانو و کیبورد(

حمید اسفندیاری )ناشر و تهیه کننده(

حمید حامی )خواننده پاپ(

حمید غالمعلی )خواننده پاپ(

حمید متبسم )آهنگساز و نوازنده تار و سه تار(

حمیدرضا صمدی )شاعر و ترانه سرا(

حمیدرضا عاطفی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

حمیدرضا نوربخش )مدیرعامل خانه موسیقی و خواننده 

موسیقی ایرانی(

دارا دارایی )نوازنده/ سرپرست گروه داماهی(

داریوش پیرنیاکان )نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی(

دامون شش بلوکی )پژوهشگر موسیقی(

داود آزاد )آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی(

داود گنجه ای )نوازنده کمانچه(

رازمیک اوحانیان )رهبر گروه ُکر ارکستر سمفونیک تهران(

رامین بهنا )آهنگساز و نوازنده پیانو(

رامین صدیقی )ناشر و تهیه کننده(

رستاک حالج )آهنگساز، خواننده و ترانه سرای پاپ(

رضا تاجبخش )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده پیانو(

رضا فرهادی )صدابردار(

رضا کولغانی )خواننده گروه داماهی و دارکوب(

رضا مهدوی )ناشر و تهیه کننده/ نوازنده سنتور(

رضا یزدانی )خواننده راک(

روزبه اسفندارمز )نوازنده و سرپرست گروه پالت(

روزبه بمانی )شاعر و ترانه سرا(

زکریا یوسفی )نوازنده سازهای کوبه ای(

زهرا عاملی )شاعر و ترانه سرا(

زینب مرتضایی فرد )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

ساالر عقیلی )خواننده موسیقی ایرانی(

سامان احتشامی )آهنگساز و نوازنده پیانو(

سامان امامی )تنظیم کننده و نوازنده گیتار(

سامان جلیلی )خواننده پاپ(

سامان صمیمی )آهنگساز و نوازنده کمانچه(

ستار اورکی )آهنگساز(
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علی رحیمی )نوازنده سازهای کوبه ای(

علی رهبری )آهنگساز و رهبر ارکستر(

علی مغازه ای )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

علیرضا افکاری )آهنگساز پاپ(

علیرضا بدیع )شاعر و ترانه سرا(

علیرضا شفقی نژاد )آهنگساز و رهبر ارکستر(

علیرضا میرآقا )نوازنده ترومپت و پرکاشن(

علیرضا میرعلی نقی )منتقد و پژوهشگر موسیقی(

عماد توحیدی )آهنگساز(

غالم علمشاهی )ناشر و تهیه کننده(

غالمرضا صادقی )تنظیم کننده/ صدابردار(

فرزاد طالبی )مدیرکل دفتر موسیقی(

فرزاد مرادی )خواننده و نوازنده گروه رستاک(

فرشاد حسامی )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

فرشاد رمضانی )آهنگساز، نوازنده و خواننده راک(

فرشید اعرابی )آهنگساز، خواننده و نوازنده موسیقی راک(

فرید سعادتمند )آهنگساز پاپ(

فریدون خوشنود )آهنگساز پاپ(

فیروز ویسانلو )آهنگساز و نوازنده گیتار(

قاسم صرافان )شاعر و ترانه سرا(

کامران رسول زاده )آهنگساز، خواننده و ترانه سرای پاپ(

کاوه عابدین )صدابردار/ خواننده(

کوشان حداد )تنظیم کننده(

کیان پورتراب )خواننده و آهنگساز(

کیوان ساکت )آهنگساز و نوازنده تار و سه تار(

کیوان هنرمند )آهنگساز(

گروه بُمرانی

گروه دال

لوریس چکناواریان )آهنگساز و رهبر ارکستر(

مانی جعفرزاده )آهنگساز و منتقد موسیقی(

مجید اخشابی )آهنگساز و خواننده پاپ(

سحر محمدی )خواننده موسیقی ایرانی(

سعید امیراصالنی )شاعر و ترانه سرا(

سعید دبیری )شاعر و ترانه سرا(

سعید زمانی )تنظیم کننده پاپ(

سعید شهروز )خواننده پاپ(

سعید فرج پوری )آهنگساز و نوازنده کمانچه(

سمیه قاضی زاده )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

سهراب پاکزاد )آهنگساز و خواننده پاپ(

سهند آدم عارف )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

سیامک آقایی )آهنگساز و نوازنده سنتور(

سیامک جهانگیری )آهنگساز و نوازنده نی(

سیامک سپهری )نوازنده و سرپرست گروه رستاک(

سیامک عباسی )آهنگساز، خواننده و ترانه سرای پاپ(

سینا جهان آبادی )آهنگساز و نوازنده کمانچه(

سینا شعبانخانی )خواننده پاپ(

شاهین فرهت )آهنگساز موسیقی کالسیک(

شهاب اکبری )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

شهاب رمضان )آهنگساز و خواننده پاپ(

شهاب مظفری )آهنگساز و خواننده پاپ(

شهرام صارمی )نوازنده کمانچه(

صدرالدین حسین خانی )ناشر و تهیه کننده(

صدیق تعریف )خواننده موسیقی ایرانی(

صوفیا نصراللهی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

طاها پارسا )خواننده، نوازنده و سرپرست گروه دنگ شو(

عباس سجادی )شاعر و ترانه سرا(

علی اوجی )ناشر و تهیه کننده(

علی بحرینی )شاعر و ترانه سرا(

علی بوستان )نوازنده سه تار(

علی ثابت )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

علی جعفری پویان )نوازنده ویلون(

علی حق شناس )ناشر و کنسرت گذار(
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مجید درخشانی )آهنگساز و نوازنده تار(

مجید طوسی )ناشر و تهیه کننده(

محسن رجب پور )ناشر و تهیه کننده(

محمد علیزاده )خواننده و آهنگساز پاپ(

محمد فالحی )صدابردار و میکس من(

محمد مهدی سیار )شاعر و ترانه سرا(

محمد موسوی )ناشر و تهیه کننده(

محمدرضا چراغعلی )آهنگساز و تنظیم کننده پاپ(

محمدرضا درویشی )آهنگساز و محقق موسیقی نواحی(

محمدرضا فروتن )خواننده پاپ(

محمدعلی بهمنی )شاعر و ترانه سرا(

مریم حیدرزاده )شاعر و ترانه سرا(

مزدا انصاری )آهنگساز و نوازنده پیانو(

مسعود جهانی )تنظیم کننده پاپ(

مسعود شعاری )آهنگساز و نوازنده سه تار(

مسعود همایونی )نوازنده گیتار و تنظیم کننده(

مصباح قمصری )نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده(

معین راهبر )تنظیم کننده پاپ(

منوچهر صهبایی )آهنگساز و رهبر ارکستر(

مهدی ایوبی )شاعر و ترانه سرا(

مهدی سوفالی )تهیه کننده(

مهدی کرد )تهیه کننده(

مهدی میرزاباقریان )تهیه کننده(

مهدی وجدانی )مدیر روابط عمومی بنیاد رودکی(

مهدی یراحی )آهنگساز و خواننده پاپ(

مهدی یغمایی )آهنگساز و خواننده پاپ(

مهرداد نصرتی )آهنگساز پاپ(

مهرزاد امیرخانی )شاعر و ترانه سرا(

مهیار طریحی )نوازنده سنتور(

مهیار علیزاده )آهنگساز(

میثم ابراهیمی )خواننده پاپ(

میثم مروستی )تنظیم کننده و نوازنده ویلون(

میثم یوسفی )شاعر و ترانه سرا(

میدیا فرج نژاد )آهنگساز و نوزانده تار(

میالد درخشانی )آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی 

تلفیقی(

میالد عمرانلو )سرپرست گروه آوازی تهران(

میالد کیایی )نوازنده سنتور(

میالد ماهان )تهیه کننده(

میالد محمدی )نوازنده تار(

مینا آتشی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

نادر مشایخی )آهنگساز موسیقی کالسیک(

ناصر چشم آذر )آهنگساز پاپ(

ندا سیجانی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

نژال پیکانیان )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

نگار خارکن )نوازنده کمانچه(

نوید دهقان )آهنگساز و نوازنده کمانچه(

نیلوفر الری پور )شاعر و ترانه سرا(

نیما رمضان )تنظیم کننده و نوازنده گیتار(

نیما عالمه )خواننده پاپ(

نیوشا بریمانی )نوازنده کمانچه و سرپرست گروه نوشه(

نیوشا مزیدآبادی )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

هاله سیفی زاده )خواننده موسیقی ایرانی(

هانا کامکار )خواننده و نوازنده دف(

همایون مجدزاده )نوازنده و سرپرست گروه کهت َمیان(

همایون نصیری )نوازنده سازهای کوبه ای/ سرپرست گروه 

دارکوب(

هوشنگ جاوید )پژوهشگر موسیقی نواحی(

هوشیار خیام )آهنگساز و نوازنده پیانو(

هومن غفاری )نوازنده درامز(

هومن نامداری )نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده(

وحید تاج )خواننده موسیقی ایرانی(
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از تنهایی گریه مکن
)ساالر عقیلی، ابوالفضل 
صادقی نژاد، غالمرضا 

صادقی، محمد رضایار / 
ناشر: ایران گام(

از دور تا دیر 
)ارژنگ سیفی زاده، 

نوید افقه/ ناشر: 
نشر جوان(

از تنهایی گریه مکن 
)ساالر عقیلی، ابوالفضل 
صادقی نژاد، غالمرضا 

صادقی، محمد رضایار/ 
ناشر: ایران گام(

تو کیستی؟ 
)حمید متبسم، 

ساالر عقیلی/ ناشر: 
ایران گام(

چهارگان
 )احسان ذبیحی فر، 

حامد افشاری، 
شیما شاه محمدی/ 

ناشر: ماهور(

در بند تو آزادم 
)سینا سرلک، 
کوروش گلکار/ 
ناشر: نشر جوان(

طریق عشق 
)محمدرضا 

شجریان، پرویز 
مشکاتیان/ ناشر: 

ایران گام(

کالژ )مهیار 
طریحی/ ناشر: 

ایران گام(

میهن 
)ساالر عقیلی، 
محمدجلیل 

عندلیبی/ ناشر: 
ایران گام(

سعدی خوانی 
)پیمان سلطانی، 
آیدین آغداشلو/ 

ناشر: رهگذر هفت 
اقلیم(

دل  نشین
 )جلیل شهناز، امیرناصر 
افتتاح، همایون خرم/ 

ناشر: آواخورشید(

قافله ساالر 
عشق 

)ساالر عقیلی، 
مازیار شاهی/ ناشر: 

آوای چکاد(

خروش
)مجید درخشانی، 
مجتبی عسکری/ 
ناشر: موسیقی رها(

در سکوت باغ 
)جلیل شهناز، 
حسن کسایی/ 

ناشر: نوخسروانی 
باربد(

در عشق زنده 
باید 

)وحید تاج، مجید 
موالنیا/ ناشر: 

ایران گام(

آلبوم برگزیده موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی باکالم - کارشناسی
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ده تصنیف 
)خوانندگان و 

آهنگسازان مختلف 
/ ناشر موسسه نغمه  

سازآواز(

دل ربا
)جلیل شهناز، امیرناصر 
افتتاح، همایون خرم/ 

ناشر: آواخورشید(

طریق عشق 
)محمدرضا شجریان، 

پرویز مشکاتیان/ ناشر: 
ایران گام(

آلبوم برگزیده موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی بی کالم - کارشناسی

آلبوم برگزیده موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی - مردمی



تمام ناتمام 
)گروه پالت/ ناشر: 

نشر نوفه(

اسپکتروم 
)علیرضا مشایخی/ 

ناشر: ماهور(

بزم بی جانان 
)پدرام درخشانی/ 
ناشر: نشر جوان(

ُدُرصط
)علی قمصری(

گذر اردیبهشت 
)گروه دال/ ناشر: 

نشر جوان( 

تمام ناتمام
)گروه پالت/ ناشر: 

نشر نوفه(

رویای بی تکرار 
)علی زندوکیلی/ 
ناشر: رنگین کمان 

هنر جوان(

کاهگل
)حمزه یگانه/ 

ناشر: موسسه باغ 
شیرین(

طرح نو
)سهیل نفیسی/ 
ناشر: نغمه حصار(

رگ خواب 
)همایون شجریان، 

سهراب پورناظری، بردیا 
کیارس، آرین کشیشی/ 

ناشر: ایران گام(

پوئم-سمفونی تختی
)محمد معتمدی، علی 

رهبری، پوریا خادم/ ناشر: 
نغمه حصار(

گذر اردیبهشت 
)گروه دال/ ناشر: نشر 

جوان(

سه اثر برای پیانو
 )مهران روحانی/ 

ناشر: هرمس(

گذشتن و رفتن 
پیوسته 

)گروه بمرانی/ ناشر: 
نشر نوفه(

کوچه های چوارباخ
)هوشنگ کامکار، 

ارسالن کامکار/ ناشر: 
آوای ساز خورشید(

طرح نو 
)سهیل نفیسی/ 
ناشر: نغمه حصار(

نقش 
)گلفام خیام، مونا 
مطبوع ریاحی/ 
ناشر: هرمس(

رویای بی تکرار 
)علی زندوکیلی/ 
ناشر: رنگین کمان 

هنر جوان(

دیِورتیِمنتو 
)احمد پژمان/ 

ناشر: خانه ی هنر 
منظومه ی ِخَرد(

بنفشه
 )وحید اسداللهی، 

جیحون داداش اُف، فیروز 
علی اُف/ ناشر: رهگذر 

هفت اقلیم(

خاتون 
)حجت اشرف زاده، 

محسن جلیلی، سید 
محمد سادات اخوی، 
امین شیرازی/ ناشر: 

حوزه هنری(

نوای تنبور 
)حیدر کاکی/ ناشر: 

ماهور(

هنر ساز 
)عاشیق عدالت 
نصیب اُف/ ناشر: 

ماهور(

صدای طهرون 
قدیم 4 

)مرتضی احمدی/ 
ناشر: آواخورشید(
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آلبوم برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی - کارشناسی

آلبوم برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی - مردمی

آلبوم برگزیده موسیقی محلی، نواحی و آیینی - کارشناسی

آلبوم برگزیده موسیقی کالسیک، مدرن و ملل - کارشناسی



جنون نو 
)منتخب موسیقی فیلم - امین 

سخاوت دوست(

بادیگارد 
)کارن همایون فر(

چتر رویا ها 
)گروه کروم/ ناشر: 
آوای سوته دالن(

دوئل در آینه 
)رضا یزدانی/ ناشر: 

علی اوجی(

رگ خواب
 )سهراب پورناظری، همایون 

شجریان(

منشور 
)کاوه یغمایی/ ناشر: 

مجید عبدی(

همه این روزها 
)کارن همایون فر(

ناگهان رفته 
)هومن غفوری/ ناشر: 

نوخسروانی باربد(

دیروز تا امروز 
)گزیده موسیقی فیلم - امین 

هنرمند(

صلح و عشق 
)امید حجت(
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آنپالگد 
)سیروان خسروی(

آنپالگد 
)سیروان خسروی(

امیر بی گزند 
)محسن چاوشی، 
بهروز صفاریان/ 

ناشر: تصویرگستر 
پاسارگاد(

امیر بی گزند 
)محسن چاوشی، 
بهروز صفاریان/ 

ناشر: تصویرگستر 
پاسارگاد(

دوباره عشق 
)حامد همایون، 

سامان امامی/ ناشر: 
ترانه شرقی(

دوباره عشق 
)حامد همایون، 

سامان امامی/ ناشر: 
ترانه شرقی(

آینه قدی 
)مهدی یراحی/ 

ناشر: مجید عبدی(

آینه قدی 
)مهدی یراحی/ 

ناشر: مجید عبدی(

خوشبختیت 
آرزومه 

)سیامک عباسی/ 
ناشر: آوای هنر(

حالم خوبه 
)بابک جهانبخش/ 
ناشر: اکسیر نوین(

سی سالگی 
)احسان 

خواجه امیری/ ناشر: 
آوای هنر(

سی سالگی 
)احسان 

خواجه امیری/ ناشر: 
آوای هنر(

گفتم نرو 
)محمد علیزاده/ 
ناشر: ایران گام(

گفتم نرو 
)محمد علیزاده/ 
ناشر: ایران گام(

آلبوم برگزیده موسیقی فیلم - کارشناسی

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ - کارشناسی

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ - مردمی

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ/راک - کارشناسی



انعکاس ثانیه ها 
)گروه سپنتا/ ناشر: 

موسیقی رها(

پیمانی برای صلح 
)پیمان ابدالی، گروه 

بنفش/ ناشر: نغمه بنفش 
اندیشه(

سقوط سکوت 
)میالد ملک زاده/ 
ناشر: نشر جوان(

منشور 
)کاوه یغمایی/ ناشر: 

مجید عبدی(

دوئل در آینه 
)رضا یزدانی/ 

ناشر: علی اوجی(

آهای خبردار 
)آلبوم رگ خواب/ 
همایون شجریان، 
سهراب پورناظری(

آزادی 
)حامد زمانی، قاسم 

صرافان، امیر جمال فرد(

ابر می بارد 
)آلبوم رگ خواب/ 
همایون شجریان، 
سهراب پورناظری، 

بردیا کیارس(

اقیانوس 
)فرزاد فرزین، میالد 

بابایی، علی ایلیا، 
مهران خلیلی، مهران 

خالصی(

فروغ 
)آلبوم فروغ/ 

علیرضا قربانی، 
سامان صمیمی(

بهت قول می دم 
 اجرای زنده 
)محسن یگانه(

چه کنم؟ 
)سینا سرلک، روزبه 

بمانی، علیرضا 
افکاری(

با تو ام 
)احسان 

خواجه امیری، 
مهرداد نصرتی، 
حسین غیاثی(

سوگند 
)تیتراژ فیلم سینمایی 

سیانور/ محمد 
معتمدی، جواد افشار، 

بهزاد عبدی(

برادر 
)محمد علیزاده، 

میالد ترابی، مهرزاد 
امیرخانی، معین 

راهبر(

از تنهایی گریه مکن 
)آلبوم از تنهایی گریه مکن/ 

ساالر عقیلی، ابوالفضل 
صادقی نژاد، غالمرضا 
صادقی، محمد رضایار(

امیر بی گزند 
)محسن چاوشی(
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آوازم را 
می رقصیدی

 )گروه دال(

تمام ناتمام 
)تیتراژ سریال 

لیسانسه ها/ گروه 
پالت(

گذشتن و رفتِن 
پیوسته

 )آلبوم گذشتن و رفتن 
پیوسته/ گروه بُمرانی(

تندیسی از 
سراب 

)گروه دارکوب، 
روزبه بمانی(

دیوار 
)میالد درخشانی(

الالیی 
)علی زندوکیلی، 

علیرضا افکاری، افشین 
مقدم، سعید زمانی(

منشور 
)آلبوم منشور/ 

کاوه یغمایی، روزبه 
بمانی(

آلبوم برگزیده موسیقی پاپ/راک - مردمی

قطعه برگزیده موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی - مردمی

قطعه برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی - مردمی

قطعه برگزیده موسیقی پاپ - مردمی



حمید متبسم 
)آلبوم تو کیستی؟(

ابوالفضل 
صادقی نژاد

 )آلبوم از تنهایی گریه  
مکن(

سهراب پورناظری 
)آلبوم رگ خواب(

علی قمصری 
)آلبوم ُدُرصط(

داریوش پیرنیاکان 
)آلبوم مست هوشیار(

سی سالگی
 )احسان خواجه امیری، 

روزبه بمانی، علیرضا 
افکاری، هومن نامداری(

حالم خوبه 
)بابک جهانبخش، 

امیرحسین اویسی، 
امیرمسعود میردامادی(

عاشقانه
 )فرزاد فرزین، 
روزبه بمانی، 
علیرضا افشار(

خسته ام 
)محمد علیزاده و میثم 

ابراهیمی، مهرزاد 
امیرخانی، میالد ترابی(

من یه دیوونه م 
)بهنام بانی، حامد 
برادران، عاطفه 

حبیبی(

زندان
 )محسن چاوشی(

عشقم این روزا 
)محمد علیزاده، 

مهرزاد امیرخانی، 
میالد ترابی(

درد عمیق 
)احسان خواجه امیری، 
زهرا عاملی، علیرضا 

افکاری، هومن نامداری(

قاب عکس 
خالی

 )سیروان خسروی، 
زانیار خسروی(

دلخوشی 
)امیرعباس گالب، 
امین قباد، پریسا 
سیر، معین راهبر(

عاشقم کرده 
)بهنام بانی، حامد 
برادران، عاطفه 

حبیبی(

چتر خیس 
)حامد همایون، 

محمدرضا نظری، 
سامان امامی(
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پدرام درخشانی 
)آلبوم بزم 
بی جانان(

علی قمصری 
)آلبوم ُدُرصط(

گروه پالت 
)آلبوم تمام ناتمام(

سهراب 
پورناظری 

)آلبوم رگ خواب(

کاوه یغمایی 
)آلبوم منشور(

گروه داماهی 
)تک قطعات(

میالد درخشانی 
)تک قطعات(

قطعه برگزیده موسیقی پاپ - مردمی

قطعه برگزیده موسیقی پاپ - مردمی

آهنگساز برگزیده موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی - کارشناسی

آهنگساز برگزیده موسیقی تلفیقی و تجربی - کارشناسی



اشکان آبرون 
)آلبوم  خوشبختیت 

آرزومه، آلبوم حالم خوبه، 
آلبوم دقیقه هام، آلبوم 

خصوصی(

رضا تاجبخش
 )آلبوم  صلح و عشق، آلبوم 

می فهممت، آلبوم حالم خوبه(

هومن نامداری 
)آلبوم  آینه قدی و آلبوم 

سی سالگی(

سیروان خسروی 
)آلبوم آنپالگد، آلبوم 

می فهممت(

بابک زرین 
)آلبوم می فهممت، 
آلبوم هوای خنک(

بهروز صفاریان 
)تک قطعات(

محسن چاوشی
 )آلبوم امیر بی گزند(

سیروان خسروی 
)آلبوم آنپالگد(

علیرضا افکاری 
)آلبوم رویای بی تکرار، 

آلبوم سی  سالگی(

حامد برادران 
)تک قطعات(
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الالیی
 )افشین مقدم/ 
با صدای علی 

زندوکیلی(

حسین صفا 
)آلبوم امیر بی گزند(

سی سالگی 
)روزبه بمانی/ با 
صدای احسان 
خواجه امیری(

یغما گلرویی 
)آلبوم میالد دوباره، 
آلبوم هوای خنک(

بهت قول می دم 
)محسن یگانه(

محمدعلی 
بهمنی 

)آلبوم این نیز 
بگذرد، آلبوم 
دستامو دریاب(

ایران من 
)افشین یداللهی/ 
با صدای محمد 

معتمدی(

حسین غیاثی 
)آلبوم منشور، 

آلبوم خوشبختیت 
آرزومه، آلبوم 
رویای بی تکرار(

خون غزل 
)افشین یداللهی/ 

با صدای ساالر 
عقیلی(

افشین مقدم 
)آلبو م رویای 

بی تکرار(

یه روزی میاد 
)روزبه بمانی/ با 
صدای احسان 
خواجه امیری(

افشین یداللهی 
)آلبو م  می فهممت، 
آلبوم سی سالگی، 
آلبوم معجزه، آلبوم 

دستامو دریاب(

 دیوانه
 )احسان گودرزی/ 

اثری از گروه 
داماهی(

آهنگساز برگزیده موسیقی پاپ - کارشناسی

تنظیم کننده برگزیده موسیقی پاپ، تلفیقی و راک - کارشناسی

ترانه ُسرای برگزیده موسیقی پاپ، تلفیقی و راک - کارشناسی

ترانه )شعر( برگزیده موسیقی پاپ، تلفیقی و راک  - کارشناسی

بهروز صفاریان 
)آلبوم امیر بی گزند، 

آلبوم معجزه(

روزبه بمانی 
)آلبوم آینه قدی، 
آلبوم سی سالگی، 

آلبوم منشور(



اعضای ستاد برگزاری چهارمین جشن ساالنه موسیقی ما:

مهدی عزیزی، خسرو خسروپرویز، سید حمیدرضا منبتی و بنیامین اثباتی

سما بابایی، فرزان صوفی، وحید لشکری، بهمن بابازاده و سهیال صدیقی

با سپاس از آرش نصیری، آرتین ولی اللهی و محمد عزیزی

کارگردان هنری و طراح صحنه: سیامک احصایی

مجری: سیامک انصاری

گوینده ُوله ها: استاد ابوالحسن تهامی نژاد

تیم نظرسنجی: سما بابایی، فرزان صوفی، وحید لشکری، بهمن بابازاده و سهیال صدیقی

تیم عکاسی: سعید عبداللهی، امیر رسام مهر، مسعود ساکی، لیلی شاهوردی، سارا عبداللهی، مونا فاضلی و مرتضی قربانی

ماهور 
)محمد موسوی(

ایران گام 
)صدرالدین 
حسین خانی(

خانه هنر خرد 
)علی صمدپور(

هرمس 
)رامین صدیقی(

نغمه حصار 
)افشین معصومی(

آوای فروهر 
)برادران حاتم پور(

اکسیر نوین 
)محمدرضا 
خان زاده(

ترانه شرقی 
)محسن رجب پور(

آوای هنر 
)محمد جلیل پور(

ایران گام 
)صدرالدین 
حسین خانی(

ققنوس
 )محمد حسین 

توتونچیان(

هرمس 
)رامین صدیقی(

ناشر برگزیده سال 95

کنسرت گذار برگزیده سال 95



طراح و سازنده ُوله های نامزد ها: علیرضا لطیفیان

طراح دفترچه نظرسنجی و بروشور جشن: علیرضا لطیفیان و مازیار شریف کیان

طراح پوستر: محمدرضا وکیلیان/ با سپاس از علیرضا میرزامصطفی

کارگردانی و تصویربرداری کلیپ تقدیر  از استاد لوریس چکناواریان: سینا عدلی

 کارگردانی و تصویربرداری کلیپ تقدیر  از استاد کیهان کلهر: مهرداد امینی

عکس های بخش صحنه تقدیر از استاد کیهان کلهر: مهرداد امینی و امیر رسام مهر

سازنده کلیپ مرور جشن های گذشته: مجید روغنی

سازنده کلیپ درگذشتگان:  بنیامین اثباتی

صدابردار: حسین مقدم

نورپرداز: منوچهر رحیمی

مدیر تیم سازنده دکور: امیرحسین بابائیان

طراح لباس: ندا نصر

طراح گریم: یاسمن محب اهری

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی اختصاصی مراسم: پدرام درخشانی

نوازندگان: پدرام درخشانی )سنتور(، پاشا هنجنی )نی(، کوروش بابایی )مانچه(، حسین شریفی )ترومبون(، رضا تاجبخش 

)کیبورد(، مسعود همایونی )گیتار الکتریک(، دارا دارایی )گیتار باس(، میالد درخشانی )تار(، علیرضا میرآقا )ترومپت( و ایلیار 

خسروی )درامز(

ضبط: امید نیک بین )استودیو بل( و حمیدرضا آداب )استودیو پاپ(

تشریفات و انتظامات: گروه مشکی پوشان تهران )امیر دولتی(

با سپاس ویژه از: 

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیریت بنیاد رودکی، ریاست و کارکنان تاالر وحدت، دفتر موسیقی وزارت ارشاد، حراست 

معاونت هنری وزارت ارشاد، روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد، استاد لوریس چکناواریان، استاد کیهان کلهر، علی مرادخانی، فرزاد 

طالبی، علی اکبر صفی پور، مجمع صنفی ناشران موسیقی و تولیدکنندگان آثار شنیداری، موسسه فرهنگی هنری صوت آوای هنر، جالل 

مشفق، سید عباس سجادی، محمد جلیل پور، دکتر محمد اصفهانی، بهروز صفاریان، اعضای گروه کاکوبند، اعضای گروه داماهی، ابوالفضل 

صادقی نژاد، خانواده زنده یاد استاد نادر گلچین، حسن عمیدی، علی نیکونیا، حسن اردستانی، آرش وطنخواه، خانم اسد، شراره جاللی 

)مدیر فنی تاالر وحدت(، خانم سهرابیان، سینا عدلی، مهرداد امینی، سمیه قاضی زاده، محمود یگانه پور، مجید برزگر، کیوان ملک مطیعی، 

منوچهر حسنی، دکتر حسین خطیبی، کانون تبلیغاتی نور، الهام راد، رامین عبداللهی، مصطفی شریفی،آرش شریف کیان، ریاست و 

همکاران گروه اینترنت و اینترانت شرکت خدمات انفورماتیک و کلیه بزرگوارانی که برگزاری این مراسم بی یاری آنها ممکن نبود.

و با قدردانی از زحمات  کلیه خبرنگاران و عکاسان حوزه موسیقی که به واقع میزبانان اصلی این مراسم به شمار می روند.




