




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

ــه زمیــن آمــد.  ــه آســمان رســید، موســیقی از آســمان ب اگــر شــعر از زمیــن ب
ــون  ــیقی چ ــزل. موس ــم من ــت و ه ــم راه اس ــرق، ه ــل مش ــرای اه ــیقی ب موس
عصــای کلمــات، خاموشــان را از نیــِل هــر عبارتــی بــه آن ســوی ســاحل می برد؛ 
خاصــه بــرای مــا ایرانیــان کــه موســیقی را بــرای رفتارمنــد کــردِن حیــات خود 

برگزیده ایــم.
ــم در  ــِد روزگار، بگویی ــا خالف آم ــد ت ــزه ای ش ــا انگی ــرای م ــش ب ــن گزین همی
ایــن دیــار، برپاخاســتن دشــوار نیســت، پایــداری مهــم اســت. ســومین ســال 
ل  پایــداری وظیفــه ای بــه نــام »موســیقی مــا« همیــن ســاعت اســت کــه َحــِوّ
حالنــا...! موســیقی مــا صرفــاً موســیقی نیســت، مضمونــی هارمونیــک نیســت، 

ــت. ــان اس ــا ایرانی ــگ م ــنت و فرهن ــرد و س ــِب ِخ ــک ش ــه هزار وی بلک
موســیقی یعنــی حافظــه تاریخــی مــردم مــا، چــه در بــزم و چــه در رزم، چــه در 
شــوق و چــه انــدوه، چــه مــرگ و چــه زندگــی. ایــن موســیقی اســت کــه کلمات 
را بــرای پایــداری در عشــق کــوک می کنــد؛ کوکــی کــه بــاردار همــه کرانه هــای 

ــخ و تمــدن ایران زمیــن ماســت. تاری
مــا می خواهیــم شــادمانی بی ســبِب ایــن صبــح و شــام را بــا ســبِب روشــن بــه 
جهانیــان بنماییــم؛ حتمــاً در حد تــوان و ُوســع خویــش، آن هم دســت بــر زانوی 

خویش... خاســتن! ســه ســال پایــداری در راه پنــدار تغــزل و تکلــم و آوای نور.
تــا امشــِب جلیل کــه جهــان بــرای شــنیدن نــام بــزرگان مــا گــوش مهیــا کرده 
اســت، مــا بــر ایــن باوریــم کــه بســیارا در ایــن بــوم و بـَـِر باالبلند بــه زاویــه رفته 
ــه حاشــیه نشســته اند و موســم آن رســیده کــه راز امیــد و آزادی و  و خامــوش ب
عشــق را بــر مــال کنیــم. ادای دیــن نســبت بــه اســتاداِن اســتواری کــه مــا هــم 
ــد از  ــد، بای ــل کن ــتوار عم ــد اس ــه می توان ــم. او ک ــا آموخته ای ــداری را از آنه پای

خاموشــی و حصــِر هارمونــی بــه درآیــد، آزاد؛ و قــدرش دانســته تر گــردد. 
ــه  ــب، ب ــاِم امش ــازگاِه ش ــود و در آغ ــپیده دم خ ــومین س ــا« در س ــیقی م »موس
شــادمانی از شــما نــام می بــرد تــا ســحرزادگاِن آینــده بداننــد کــه موســیقی از 

آســمان بــه زمیــن آمــد تــا هــم راه باشــد و هــم منــزل.
ودر آخــر اینکــه، »موســیقی مــا« آمده اســت تــا این میــراث کهــن فرهنگــی را، 
راه بــه راه و منــزل بــه منــزل و ســینه بــه ســینه در جــاِن همــه دل دادگاِن بــه این 

هنــر، حفــظ نمایــد. بــه وســعت ایران زمیــن بــزرگ!

شاهرخ تویسرکانی
دبیر ستاد برگزاری 
سومین جشن ساالنه موسیقی ما 



»جشن ساالنه موسیقی ما« 
و ایــده برگــزاری آن از کجــا آمده و 

چــه اهدافــی دارد؟

از چه کسانی در جشن 
موسیقی ما تقدیر می شود؟ 
نامزدها و برندگان 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 بــا ســاخت و پخــش مســتندی کوتــاه از زندگــی 
این بزرگــواران و اهــدای تندیــس و لوح یادبــود، از 
یــک عمــر فعالیــت هنــری آنهــا تقدیــر می کند. 
ــدگان موســیقی ســال گذشــته  همچنیــن برگزی
نیــز کــه در جریــان نظرســنجی بزرگ »موســیقی 
ــی  ــم معرف ــن مراس ــده اند، در ای ــاب ش ــا« انتخ م

ــد. ــل می آی ــه عم ــی ب ــا قدردان ــده و از آنه ش

نظرســنجی ســاالنه موســیقی مــا هــر ســال در دو 
شــاخه مردمــی و کارشناســی طــی دو مــاه برگــزار 
ــران در  ــیقی ای ــای موس ــا برترین ه ــود ت می ش
ــا  ــه آلبوم ه ــوند. کلی ــخص ش ــته مش ــال گذش س
ــن  ــی اول فروردی ــازه زمان ــه در ب ــان ک و عوامل ش
ــر  ــمی از دفت ــوز رس ــا مج ــفند 1393 ب ــا 29 اس ت
موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
شــماره ثبــت کتابخانه ملی منتشــر شــده باشــند، 

ــده اند. ــرکت داده ش ــنجی ش ــن نظرس در ای

هرســاله مراســم متعــددی تحــت عنــوان
 »Annual Music Awards« )جوایــز ســاالنه 
ــود  ــزار می ش ــا برگ ــر دنی ــیقی( در سراس موس
ــال  ــیقی س ــدان موس ــار و هنرمن ــه در آن آث ک
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... 
 Grammy«، »American Music و در موســیقی
Awards«، »British Music Awards و... هســتند. 
در ســینمای ایــران نیــز مراســم زیــادی در ایــن 
زمینــه برگــزار می شــود که جشــنواره موســیقی 
فجــر )در میــان جشــنواره های دولتــی( و جشــن 
حافظ یــا دنیــای تصویــر )در میــان جشــنواه های 
ــینما از  ــه س ــن خان ــن جش ــی( و همچنی خصوص
شــاخص ترین آنهــا هســتند. در موســیقی ایــران 
امــا چنیــن مراســمی در بخــش خصوصی ســابقه 
نداشــته و »جشــن ســاالنه موســیقی مــا« اولیــن 
نمونــه از ایــن دســت در ایران اســت. هــدف اولیه 
جشــن موســیقی مــا نیــز بــا توجــه بــه فرهنــگ 
غنــی موســیقی ایرانــی و البتــه محدودیت هایــی 
کــه بــرای ایــن هنــر فاخــر در ایــن زمانــه وجــود 
ــیقی  ــی موس ــی اهال ــی و همدل دارد، گردهمای
ایــران بــا هــر ژانــر کاری بــه بهانــه تقدیــر از آثار 
شــاخص منتشــر شــده در ســال گذشــته اســت.
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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 شــخصی خــود در مــورد رشــته های 
ــت  ــد. ثب ــالم می کنن ــنجی را اع ــف نظرس مختل
ــده  ــام ش ــران ثبت ن ــزار رأی کارب ــش از 150 ه بی
در ســایت در نظرســنجی امســال می توانــد 
ــه  ابهاماتــی کــه ممکــن اســت در ایــن زمینــه ب
وجــود آیــد را برطرف کنــد. چراکــه طبعــاً در یک 
جامعــه آمــاری بــا ایــن گســتردگی، درصــد خطا 
ــد. ــدا می کن ــش پی ــی کاه ــای احتمال و تقلب ه
ــش از 200  ــرای بی ــز ب ــی نی ــاخه کارشناس در ش
ــیقی  ــن موس ــان و متخصصی ــر از کارشناس نف
ایــران دفترچه هــای مخصــوص نظرســنجی 
ــف و  ــته های مختل ــه در آن رش ــده ک ــال ش ارس
ــه دلیــل  ــا مبــادا ب گزینه هــای آنهــا قــرار دارد ت
فراموشــی و... گزینــه ای از قلــم بیفتد. لیســت این 
کارشناســان در همین بروشــور آورده شــده است. 
در نهایــت، آرای هنرمندان و کارشناســان شــمرده 
شــده و در هــر رشــته، 5 گزینــه ای که بیشــترین 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ آرا را ب
ــده اند. ــی ش ــس معرف ــت تندی ــای دریاف نامزده

ــکان  ــه ام ــت ک ــی اس ــر کس ــک کمت بدون ش
ــال را  ــده در س ــر ش ــار منتش ــه آث ــنیدن کلی ش
ــق و  ــأله، داوری دقی ــن مس ــد و همی ــته باش داش
ــه  ــازد. ب ــن می  س ــار را غیرممک ــکافانه آث موش
همیــن دلیــل برگزیــدگان نظرســنجی موســیقی 
ــای  ــاً بهترین ه ــف، لزوم ــته های مختل ــا در رش م
موســیقی در ســال گذشــته نیســتند و همانطــور 
ــد، برآینــد  ــوان »نظرســنجی« برمی آی کــه از عن
ــار  ــورد آث ــردم در م ــان و م ــرات کارشناس نظ
منتشــر شــده، بــه انتخــاب و معرفــی برگزیدگان 

ــود. ــر می ش منج
مــردم و کارشناســان موســیقی از میــان آثــاری که 
در ســال گذشــته شــنیده اند و نظرشــان را جلــب 
کــرده، برگزیــدگان خــود را مشــخص می کننــد و 

 نظرسنجی یا داوری؟
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 چند نکته مهم

ــن نقشــی  ــا« کوچک تری  »موســیقی م
در انتخــاب نامزدهــا و برنده هــای 
ــا  ــدارد و تنه ــون ن ــته های گوناگ رش
مجــری طــرح نظرســنجی اســت. 
ــک  ــری از ش ــرای جلوگی ــن ب همچنی
ــالمت  ــت از آرا و س ــه صیان ــبهاتی در زمین و ش
ــی در اختیار  ــنجی، آرای مردمی و کارشناس نظرس
کســانی که در ایــن زمینــه ابهاماتــی دارنــد، قرار 
ــه  ــی ب ــان گرام ــت. آرای کارشناس ــد گرف خواه
صــورت عمومــی منتشــر نمی شــود، امــا جهــت 
جلوگیــری از هرگونــه شــک و شــبهه ای در دفتــر 

ــت. ــود اس ــا« موج ــیقی م ــایت »موس س

 ناشــر برگزیــده موســیقی در 
ســال 93، توســط »مجمــع صنفــی 
ــنیداری«  ــار ش ــدگان آث تولیدکنن
ــم  ــن مراس ــده و در ای ــاب ش انتخ

معرفــی می شــود.

ــدگان  ــه انتخــاب نوازن  از آنجــا ک
برگزیده ســال، مســتلزم بررســی 
ــدگان در  ــرد نوازن ــق عملک دقی
ــا  ــرت ها و آلبوم ه ــی کنس تمام
ــک، در  ــه تفکی ــد ب ــوده و بای ب
ــه  ــا نتیج ــود ت ــی ش ــف بررس ــازهای مختل س
ــتاد  ــد، س ــته باش ــراه داش ــه هم ــتی ب درس
ــیقی  ــاالنه موس ــن س ــومین جش ــزاری »س برگ
ــن  ــه ای ــیقی ب ــی موس ــا اهال ــورت ب ــا« در مش م
ــدگان  ــاب نوازن ــه انتخ ــید ک ــدی رس جمع بن
برگزیــده ســال )بــه روشــی کــه پیش تــر در ایــن 
نظرســنجی انجــام می شــد( روش دقیقی نیســت 
ــه  ــتیوال جداگان ــک فس ــزاری ی ــد برگ و نیازمن
ــت.  ــف اس ــازهای مختل ــی س ــه نوازندگ در زمین
ــدد  ــورت های متع ــی مش ــل، ط ــن دلی ــه همی ب
بنــا شــد در ایــن مراســم، هــر ســاله از تعــدادی 
ــه  ــر ب ــدگان پیشکســوت و قدیمــی تقدی از نوازن

ــد. ــل آی عم

لزومــی نــدارد کــه همــه کارشناســان کلیه آثــار را 
شــنیده باشــند. قاعدتــاً اگر عالقــه خاصــی درباره 
اثــر یــا هنرمنــدان خاصــی وجــود داشــته باشــد، 
ــه گوش شــان رســیده اســت. ــار ب حتمــاً ایــن آث

ــه  ــواری ک ــان بزرگ ــته از کارشناس ــرای آن دس ب
اثــر یــا آثــار خاصــی را نشــنیده بودنــد نیــز ایــن 
ــوش دادن  ــا گ ــه ب ــود ک ــده ب ــم ش ــکان فراه ام
بــه آنهــا رأی خــود را اعــالم نماینــد. بــرای ایــن 
ــک  ــنجی ی ــه نظرس ــراه دفترچ ــه هم ــور، ب منظ
ــز«  ــپ تون ــایت »بیی ــاری از س ــه اعتب کارت هدی
ــن  ــرای ای ــیقی( ب ــود موس ــی دانل ــع قانون )مرج
عزیــزان ارســال شــد تــا بــه آثــار مــورد عالقــه 
ــه ثبــت  ــدام ب خــود گــوش ســپرده و ســپس اق

ــد. ــود کنن رأی خ
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در شاخه کارشناسی نظرسنجی 
»سومین جشن ساالنه موسیقی ما« 

بیش از 170 نفر از اساتید و کارشناسان 
موسیقی شرکت کرده اند که نتیجه 

نظرات آنها منجر به انتخاب
 برگزیدگان رشته های مختلف

 شده است. اساتیدی چون
 شهرام ناظری، داریوش طالیی، 

شاهین فرهت، داریوش پیرنیاکان، 
هوشنگ جاوید، محمد علی بهمنی، 
کامبیز روشن روان، ناصر چشم آذر، 

نادر مشایخی، فریدون خشنود، 
مجید درخشانی، تورج شعبانخانی، 

محمد علی شیرازی، میالد کیایی
 و ناصر فرهودی. 

اسامی سایر کارشناسان گرامی که 
در این نظرسنجی شرکت کرده اند، به 
ترتیب حروف الفبا  به شرح زیر است.

علی اوجی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(
اهورا ایمان )ترانه سرا(

مینا آتشی )روزنامه نگار(
فریدون آسرایی )خواننده و آهنگساز(

کوروش بابایی )نوازنده(
مونا برزویی )ترانه سرا(
روزبه بمانی )ترانه سرا(

امیرعلی بهادری )خواننده، ترانه سرا و آهنگساز(
امیر بهاری )روزنامه نگار و منتقد موسیقی(

رامین بهنا )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده(
علی بوستان )نوازنده(

آرش پاکزاد )مهندس صدا(
آرش پژند مقدم )نوازنده(

تهمورس پورناظری )آهنگساز و نوازنده(
سهراب پورناظری )آهنگساز و نوازنده(

رضا تاجبخش )آهنگساز و تنظیم کننده(
رسول ترابی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(

میالد ترابی )آهنگساز و تنظیم کننده(
محمد حسین مقدس تفرشی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(

بهرنگ تنکابنی )روزنامه نگار و منتقد(
فواد توحیدی )آهنگساز و نوازنده(

تینا جامه گرمی )نوازنده(
مانی جعفرزاده )آهنگساز، نوازنده و منتقد  موسیقی(

علی جعفری پویان )نوازنده(
محسن چاوشی )خواننده و آهنگساز(

محمدرضا چراغعلی )آهنگساز و تنظیم کننده(
بابک چمن آرا )ناشر موسیقی و مدیر مرکز موسیقی بتهوون(

حمید حامی )خواننده و آهنگساز(
فواد حجازی )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده(

امید حجت )نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده(
کوشان حداد )آهنگساز و تنظیم کننده(

پژمان حدادی )نوازنده(
فرشاد حسامی )آهنگساز و تنظیم کننده(

صدرالدین حسین خانی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(
پوریا حیدری )آهنگساز و تنظیم کننده(

آمن خادمی )دبیر سرویس فرهنگ و هنر ایسکانیوز(
نگار خارکن )نوازنده(

فردین خلعتبری )آهنگساز و تنظیم کننده(
احسان خواجه امیری )خواننده و آهنگساز(

دارا دارایی )نوازنده(
پدرام درخشانی )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده(

میالد درخشانی )آهنگساز و نوازنده(
نوید دهقان )آهنگساز(

بهرام دهقانیار )آهنگساز و نوازنده(
سینا ذکایی )نوازنده و سرپرست ارکستر بادی تهران(

معین راهبر )آهنگساز و تنظیم کننده(
محسن رجب پور )تهیه کننده و ناشر موسیقی(

نیکان ابراهیمی )آهنگساز، تنظیم کننده(
بهزاد ابطحی )نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده(

بهنام ابوالقاسم )نوازنده(
سامان احتشامی )نوازنده(

فرید احمدی )ترانه سرا(
آیدین احمدی نژاد )نوازنده(

پوریا اخواص )خواننده(
امیر ارجینی )ترانه سرا(

روزبه اسفندارمز )نوازنده و سرپرست گروه پالت(
حمید اسفندیاری )تهیه کننده و ناشر موسیقی(

آتنا اشتیاقی )نوازنده(
سعید اصالنی )ترانه سرا(

علیرضا افکاری )آهنگساز و تنظیم کننده(
شهاب اکبری )آهنگساز و تنظیم کننده(

امیرحسین اهلل وردی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(
مهرزاد امیرخانی )ترانه سرا(

مزدا انصاری )آهنگساز و نوازنده(
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علی رحیمی )نوازنده(
لیال رضایی )روزنامه نگار(

حسین رضایی نیا )نوازنده(
نیما رمضان )نوازنده(

فرشاد رمضانی )خواننده، آهنگساز و نوازنده(
مانی رهنما )خواننده و آهنگساز(

بابک ریاحی پور )نوازنده(
بابک زرین )آهنگساز و تنظیم کننده(

کیوان ساکت )نوازنده(
سیامک سپهری )نوازنده و سرپرست گروه رستاک(
عباس سجادی )شاعر و رئیس فرهنگسرای نیاوران(

حسام الدین سراج )خواننده(
پویا سرایی )آهنگساز و نوازنده(

سینا سرلک )خواننده(
علیرضا سعیدی )دبیر سرویس موسیقی خبرگزاری مهر(

پیتر سلیمانی پور )نوازنده(
حسین شریفی )نوازنده(

محسن شریفیان )خواننده، نوازنده و سرپرست گروه لیان(
شهرام شکوهی )خواننده(

سعید شهروز )خواننده(
رحیم شهریاری )خواننده(
محسن شیرالی )ترانه سرا(

کیاوش صاحب نسق )آهنگساز و نوازنده(
رضا صادقی )خواننده و آهنگساز(

شهرام صارمی )نوازنده و مسئول بخش موسیقی فرهنگسرای ارسباران(
رامین صدیقی )تهیه کننده و ناشر  موسیقی(

سهیال صدیقی )دبیر سرویس موسیقی خبرگزاری ایسنا(
بهروز صفاریان )آهنگساز و تنظیم کننده(

علی صمدپور )نوازنده و ناشر موسیقی(
سامان صمیمی )نوازنده و آهنگساز(

صمد طالقانی )تهیه کننده(
مهیار طهماسبی )نوازنده گروه پالت(

حمیدرضا عاطفی )مدیر روابط عمومی خانه موسیقی(
زهرا عاملی )ترانه سرا(

مهران عباسی )تنظیم کننده(
مجید عبدی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(

حمید عسکری )خواننده و آهنگساز(
ساالر عقیلی )خواننده(

غالم علمشاهی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(
محمد علیزاده )خواننده و آهنگساز(

مهیار علیزاده )آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده(
حسین علیشاپور )خواننده(
حسن علیشیری )ترانه سرا(

میالد عمرانلو )سرپرست گروه آوازی تهران(
هومن غفاری )نوازنده(

حسین غیاثی )ترانه سرا(
میدیا فرج نژاد )آهنگساز و نوازنده(

پدرام فریوسفی )نوازنده(
علیرضا قرایی منش )خواننده و آهنگساز(

علی قمصری )آهنگساز و نوازنده(
یاحا کاشانی )ترانه سرا(

امیرحسین کاشانیان )نوازنده و تنظیم کننده(
محمد کاظمی )ترانه سرا(

عبدالجبار کاکایی )شاعر و ترانه سرا(
هانا کامکار )نوازنده و عضو گروه کامکار ها(

مهدی کرد )تهیه کننده و ناشر موسیقی(
بهنام کریمی )نوازنده و آهنگساز(

پدرام کشتکار )آهنگساز و تنظیم کننده(
آرمان گرشاسبی )خواننده گروه چارتار(

حسام گرشاسبی )روزنامه نگار(
یغما گلرویی )ترانه سرا(

نیلوفر الری پور )ترانه سرا(
علی لهراسبی )خواننده و آهنگساز(
فرزاد مرادی )خواننده گروه رستاک(

زینب مرتضایی فرد )دبیر سرویس موسیقی روزنامه جام جم(
نیوشا مزیدآبادی )روزنامه نگار(

افشین معصومی )تهیه کننده و ناشر موسیقی(
افشین مقدم )ترانه سرا(

پری ملکی )خواننده(
شروین مهاجر )نوازنده(

رضا مهدوی )نوازنده و مدرس موسیقی، تهیه کننده و ناشر 
موسیقی(

علیرضا میرآقا )نوازنده(
حافظ ناظری )خواننده، آهنگساز و نوازنده(

امیرحسین ناظم زاده )دبیر سرویس موسیقی خبرگزاری ایلنا(
هومن نامداری )نوازنده و تنظیم کننده( 

مهرداد نصرتی )آهنگساز و خواننده(
همایون نصیری )نوازنده و سرپرست گروه دارکوب(

امید نعمتی )خواننده گروه پالت(
حمیدرضا نوربخش )خواننده و مدیرعامل خانه موسیقی(

عطا نویدی )روزنامه نگار(
احسان نی زن )نوازنده و آهنگساز(

پویا نیکپور )آهنگساز و تنظیم کننده(
زهره نیلی )روزنامه نگار(

مسعود همایونی )نوازنده و تنظیم کننده(
پاشا هنجنی )نوازنده(

فیروز ویسانلو )نوازنده(
بیتا یاری )دبیر سرویس موسیقی روزنامه فرهیختگان(

افشین یداللهی )ترانه سرا(
مهدی یراحی )خواننده و آهنگساز(

رضا یزدانی )خواننده(
امیر یگانه )خواننده، ترانه سرا و آهنگساز(

یاسر یگانه )دبیر سرویس موسیقی خبرگزاری تسنیم(
ذکریا یوسفی )نوازنده(
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احواالت شخصی3 
بی واژه گفت وگو
 )سپیده مشکی(

تربت
 )حسین علیزاده، 

پژمان حدادی(

مضراب عشق 
)فصل اهلل توکل(

یقین گمشده 
)اردشیر کامکار  

زکریا یوسفی(

سه عود
 )شهرام غالمی(

رفتم و
 بار سفر بستم 
)علی تجویدی و 

کامبیز روشن روان   
-علیرضا قربانی(

زمزمه ها
 )حمید متبسم 
ساالر عقیلی(

وطن 
)نوید دهقان          

ساالر عقیلی(

قطره های باران
)کیخسرو،تهمورس 
و سهراب پورناظری  

علیرضا قربانی(

مستور و مست 
)ژانو باغومیان  

همایون شجریان(

سخنی نیست 
)علی قمصری   
هاله سیفی زاده، 
سحرمحمدی،  

بهرخ شورورزی           
و مژده بهرامی(

بهترین آلبوم  موسیقی معاصر، اصیل و سنتی ایرانی )با کالم( 

 بهترین آلبوم موسیقی معاصر، اصیل و سنتی ایرانی )بی کالم(

آرایش غلیظ
 )سهراب پورناظری
   همایون شجریان(

اتاق گوشواره 
)گروه دنگ شو( 

دینگو مارو 
)محسن شریفیان(

نیوش
 )نیوشا بریمانی(

اشارات نظر 
)میالد درخشانی(

 بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی و تجربی
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پاروی بی قایق 
)محسن چاوشی(

پاییز، تنهایی
 )احسان خواجه امیری(

فقط گوش کن 
)رضا صادقی(

فوق العاده 
)بهنام صفوی(

مدار بیقراری 
)بابک جهانبخش(

عشق یعنی ... 
)فریدون آسرایی(

باخ برای گیتار کالسیک 
)لی لی افشار(

صدای مناظر مخدوش
 )مانی جعفرزاده(

مرغ سحر 
)عالیم قاسم اف(

همان یک شرار و هیچ 
)کارن کیهانی(

الیه های تاریکی 
)کیهان کلهر، بروکلین رایدر(

رفته از دست 
)گروه کامنت(

سلول شخصی 
)رضا یزدانی(

گل مرداب
 )کاوه دولت نیا(

مرد خواب آلود
 )علیرضا تهرانی. سیاوش امامی(

شیدای درون 
)فرشاد رمضانی(

چیاوان
 )ناصر رزازی         

زکریا یوسفی(

راز رود
 )علی اکبر مرادی 

پژمان حدادی(

شاهنامه خوانی در
 مناظق مختلف ایران

 )محمدرضا درویشی(

منظومه های حماسی
 )محمدرضا درویشی(

شارو 
)عثمان هورامی(

بهترین آلبوم  موسیقی نواحی و مقامی

 بهترین آلبوم  موسیقی مدرن، ملل و کالسیک

بهترین آلبوم پاپ

 بهترین آلبوم پاپ - راک
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وطن
 )آلبوم وطن - نوید دهقان، 

ساالر عقیلی(

ای دل
 )آلبوم قطره های باران  تهمورس 

پورناظری، علیرضا قربانی(

تهمورس پورناظری 
)آلبوم قطره های باران(

کیخسرو پورناظری
 )آلبوم قطره های باران(

بی قرار
 )آلبوم سخنی نیست - علی قمصری  
- هاله سیفی زاده، سحرمحمدی، بهرخ 

شورورزی و مژده بهرامی(

علی قمصری
 )آلبوم سخنی نیست(

نهان مکن 
)آلبوم جرس

میدیا فرج نژاد، سینا سرلک(

حمید متبسم 
)آلبوم زمزمه ها(

خُمش باش 
)آلبوم مستور و مست

ژانو باغومیان، همایون شجریان(

مجید درخشانی
  )آلبوم آدم و سنگ(

بهترین قطعه موسیقی معاصر و سنتی ایرانی 

 بهترین آهنگساز موسیقی معاصر و سنتی ایرانی

بهترین قطعه موسیقی تلفیقی

بهترین قطعه موسیقی پاپ

از شش جهت 
)آلبوم نیوش      
پدرام درخشانی(

پاییز
 )آلبوم پاییز، تنهایی   
احسان خواجه امیری، 

آرون حسینی
 روزبه بمانی(

اشارات نظر 
)آلبوم اشارات نظر 
میالد درخشانی(

تنهایی
 )آلبوم پاییز، تنهایی 

 احسان خواجه امیری، 
هومن نامداری
 روزبه بمانی(

رفته از دست 
)آلبوم رفته از دست  

گروه کامنت(

قهوه قجری 
)آلبوم پاروی بی قایق 

 محسن چاوشی، 
روزبه بمانی(

دنگ شو 
)آلبوم اتاق گوشواره  

گروه دنگ شو(

زن 
 )آلبوم دستای نامحرم  

 کامران رسولزاده، 
پدرام آزاد(

دینگو مارو 
)آلبوم دینگو مارو 
محسن شریفیان(

عشق یعنی 
)آلبوم عشق یعنی  
فریدون آسرایی، 
بهروز صفاریان، 
سروش سمیعی(

با من صنما 
)آلبوم آرایش غلیظ  
سهراب پورناظری، 
همایون شجریان(

خبرداری؟
 )آلبوم فقط گوش کن 

 رضا صادقی
 شهراد امیدوار(
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علیرضا افکاری
 )آلبوم پاییز، تنهایی(

بامداد بیات 
)آلبوم پاییزی(

بابک زرین
 )آلبوم نقطه ضعف، چمخاله(

علیرضا کهن دیری 
)آلبوم شکوه- پاییز،تنهایی(

محسن چاوشی
 )آلبوم پاروی بی قایق(

 بهترین آهنگساز موسیقی پاپ

بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ

 بهترین ترانه سرا

بهترین آهنگساز موسیقی تلفیقی و تجربی

سهراب پورناظری 
)آلبوم آرایش غلیظ(

رضا تاجبخش 
)آلبوم های نقطه ضعف، 

کهکشانی ها، 
مداربیقراری و فقط 

گوش کن(

روزبه بمانی
 )آلبوم های پاییز تنهایی، 
نقطه ضعف، کهکشانی ها، 

پاروی بی قایق(

رضا تاجبخش 
)آلبوم نیوش(

میالد ترابی 
)آلبوم های لرزش، تب، 
من و ما، کهکشانی ها،          
از این ساعت، ماه هفتم، 

تگرگ، پای پیاده(

بابک صحرایی 
)آلبو م های تا بی تو 

پژمردن، فقط گوش کن، 
چمخاله، ساعت خواب، 

سلول شخصی(

کاوه یغمایی
 )آلبوم شیدایی درون(

مسعود همایونی 
)آلبوم های مدار بیقراری 

و فقط گوش کن(

اندیشه فوالدوند 
)سلول شخصی(

میالد درخشانی 
)آلبوم اشارات نظر(

هومن نامداری 
)آلبوم های شکوه و 

پاییز،تنهایی(

زهرا عاملی 
)آلبو م های 

نقطه ضعف، پاییز 
تنهایی، پنجشنبه(

محسن شریفیان 
)آلبوم دینگو مارو(

پویا نیک پور 
)آلبوم فقط گوش کن(

حسین غیاثی 
)آلبوم پاروی بی قایق، 

قدم می زنم، عشق 
یعنی ...، پاییز تنهایی(

پدرام درخشانی 
)آلبوم نیوش(

بهروز صفاریان 
)آلبوم عشق یعنی ...(

حسین صفا 
)آلبوم های پاروی 
بی قایق، تیک، من 

و ما(
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 بهترین ترانه موسیقی پاپ

بهترین تک قطعه خارج از آلبوم موسیقی معاصر، اصیل و سنتی

 بهترین تک قطعه خارج از آلبوم موسیقی تلفیقی

بهترین تک قطعه خارج از آلبوم موسیقی پاپ

بهترین کنسرت گذار

پاییز
 )روزبه بمانی 

 آلبو م  پاییز، تنهایی(

ققنوس  
)محمد حسین 

توتونچیان(

تفنگ سرپر
 )حسین غیاثی 

 آلبوم پاروی بی قایق(

 هرمس 
)رامین صدیقی(

مدار بیقراری 
)محسن شیرالی 

 آلبوم مداربیقراری(

 آوای دوران 
)سمیه کاویانی، 

رسول ترابی(

عشق دوم
 )زهرا عاملی 

 آلبو م  پاییز، تنهایی(

اکسیر نوین 
)محمدرضا خانزاده(

قهوه خانه ها 
)رسول یونان 

 آلبوم  عشق یعنی(

ایرانگام
 )صدرالدین 
حسین خانی(

سیگار پشت سیگار 
)اندیشه فوالدوند 

 آلبوم سلول شخصی(

آوای هنر
 )محمد جلیل پور(

 ایرانی تبار
)سینا سرلک، حمید بهروزی نیا، 

فریدون مشیری(

ترش رو
 )گروه دارکوب(

چشمه طوسی
 )محسن چاوشی ،حسین صفا(

اهل جنون 
)علیرضا قربانی(

ایران
 )کاوه آفاق(

بغض تو
 )مهدی یراحی
سروش دادخواه
 هومن نامداری(

ساقی بهار
  )ساالر عقیلی، نوید دهقان، 

علیرضا خیابانی(

دریچه 
 )گروه چارتار(

روزهای سخت
 )مرتضی پاشایی                                 

مهرزاد امیرخانی(

نرو 
)علیرضا قربانی، فردین 

خلعتبری، مسعود کالنتری(

شب لب چشمه
 )گروه دنگ شو(

نگران منی 
)مرتضی پاشایی       

مهرزاد امیرخانی                         
و معین راهبر(

پرده نشین
 )محمدعلی بهمنی، مهیار علیزاده 

و علیرضا قربانی(

جاده چالوس 
)رضا یزدانی، یغماا گلرویی، 

محمدخرمی نژاد(

خاطرات تو
 )سیروان خسروی، امیر یگانه(
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اعضای ستاد برگزاری سومین جشن ساالنه موسیقی ما:

سید حمیدرضا منبتی،  مهدی عزیزی، خسرو خسروپرویز

سما بابایی، بهمن بابازاده، فرزان صوفی، وحید لشکری و آرتین ولی اللهی

با تشکر از: آرش نصیری، امیر بهاری، مجید رئوفی، یاشار علی نژاد

کارگردان هنری: مجید برزگر

مجری: احسان کرمی

گوینده ُوله ها: نیما رئیسی

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

تیم عکاسی: سعید عبداللهی، امیر خامنه، لیلی شاهوردی، ساناز جهان آرایی، آیدا افتخاری و علیرضا حق شناس

طراح و سازنده ُوله های نامزد ها: علیرضا لطیفیان

طراح دفترچه نظرسنجی و بروشور جشن: علیرضا لطیفیان

طراح پوستر: مجید روغنی

طراح و سازنده کلیپ مرور جشن های گذشته و کلیپ درگذشتگان: مجید روغنی

کارگردانی و تصویربرداری کلیپ تقدیر  از استاد هوشنگ ظریف و استاد محمدرضا درویشی: بردیا قاسمعلی و رضا خانکی

آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی اختصاصی مراسم: پدرام درخشانی

نوازندگان: پدرام درخشانی، پاشا هنجنی، کوروش بابایی، حسین شریفی، رضا تاجبخش، مسعود همایونی

دارا دارایی، میالد درخشانی، علیرضا میرآقا و ایلیار خسروی

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

تیم راهنمایان: گروه مشکی پوشان میالد )سرپرست: امیر دولتی(

با سپاس ویژه از: 

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

هنری وزارت ارشاد، روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری، شرکت رهنما کامیابان 

نخستین، شرکت بییپ تونز، موسسه فرهنگی هنری صوت آوای هنر، سامانه 84200، استاد هوشنگ ظریف، استاد محمدرضا درویشی، 

استاد بهروز غریب پور، استاد ناصر فرهودی، جالل مشفق، بهرام جمالی، فرزاد طالبی، رضا سعیدی پور، محمد جلیل پور، محسن رجب پور، 

بابک چمن آرا، رامین صدیقی، ساالر عقیلی، محسن شریفیان و اعضای گروه لیان، بهنام ابوالقاسم، حمید حامی، رضا تاجبخش، 

امین رضا وهوش اصفهانی، علی نیکونیا، فرزاد تهرانی، علیرضا آقاسی، مهدیار کدیور امینی، آرش وطنخواه، محسن هردان، الهه نادری کیا، 

خانم حبیبی، خانم ارشاد، نیما قاسمعلی ریاست و همکاران گروه اینترنت و اینترانت شرکت خدمات انفورماتیک و کلیه بزرگوارانی که 

برگزاری این مراسم بی یاری آنها ممکن نبود.



استاد هوشنگ ظریف

استاد ناصر فرهودیاستاد بهروز غریب پور

استاد محمدرضا درویشی

جایزه ویژه


